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Серед основних напрямків роботи публічних бібліо-

тек області особливе місце відводиться еколого-просвітни-

цької та етнічній діяльності.  

Популяризація екологічних знань у бібліотеках має 

ґрунтуватись на систематичності, послідовності, комплек-

сному підході та сучасних формах роботи з користува-

чами. Головну роль в еколого-просвітницькій діяльності 

відіграє вміння бібліотекарів знаходити і в повному обсязі 

надавати користувачам інформацію, що несе в собі еколо-

гічні знання. 

Для всебічного розвитку системи просвіти користува-

чів необхідно активно використовувати як "внутрішні" так 

і "зовнішні" форми роботи, а саме: співпрацювати з держа-

вними, громадськими організаціями та установами, навча-

льними закладами, творчими спілками, культосвітніми за-

кладами , засобами масової інформації. Форми співробіт-

ництва можуть бути різні, зокрема: спільне проведення се-

мінарів, конференцій, круглих столів, днів інформації, 

конкурсів, акцій тощо. 

 Використання новітніх технологій. Значно розши-

рить сферу діяльності бібліотек. Традиційні форми роботи 

потрібно супроводжувати мультимедійним показом, ві-

део-переглядами, електронною демонстрацією фрагментів 

книг, ілюстрацій тощо.  

Доцільно звернути увагу на рух «Green library» (Зе-

лені бібліотеки), який розвивається по всьому світу вже 20 

років і пов’язаний з участю бібліотек у захисті довкілля. 

«Зелені бібліотеки» пропонують пов’язані з екологією по-

слуги, літературу й електронні ресурси, демонструючи со-
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ціальну роль і відповідальність бібліотек як лідерів еколо-

гічної культури. Приєднуйтесь, публікуйте новини та об-

мінюйтесь досвідом!  

Пропонуємо створити у бібліотеці унікальний екологі-

чний простір, що буде надавати теоретичну та прикладну 

інформацію на екологічну тематику для користувачів, 

який включатиме: 

- креативний екодизайн (природні кольори, натура-

льні матеріали) 

- єлементи декору з переробних матеріалів (вторсиро-

вини)  

- підбірку літератури та електронних носіїв на еколо-

гічну тему та навколишній світ 

- тематичну програму (лекції та майстер-класи з еко-

логічної тематики, сортування сміття та переробки, екок-

луб, інше) 

Цікавими і корисними формами роботи можуть стати: 

- онлайн–презентація « Життя в краплині води» до 

Всесвітнього дня води; 

- до Дня довкілля віртуальна виставка «Екологія 

краю: тривоги і надії»; 

- онлайн-експедиція  «Таємниці нашої природи» до 

Всесвітнього дня Землі; 

- онлайн огляд літератури «Чорнобиль: книга пам’яті» 

до Дня Чорнобильської трагедії; 

- віртуально екологічна виставка «Довкілля б’є на 

сполох»; 
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- екологічні акції до Всесвітнього дня навколишнього 

середовища . У рамках акції презентуються тематичні ви-

ставки літератури, проводяться бесіди, розповсюджуються 

буклети.  

Популяризації екологічних знань сприятимуть книж-

ково - ілюстративні виставки: «ЕКО- нашого регіону» (ви-

ставка-факти), «Екологія, людина, суспільство», «Сталий 

розвиток України: суть проблеми та перспективи», «Живої 

природи душа промовляє» тощо. На сайті бібліотеки варто 

підготувати віртуальні виставки з актуальних питань охо-

рони довкілля .  

Рекомендуємо вам використовувати в роботі елект-

ронний посібник «Чотири простори бібліотеки: модель 

діяльності», що презентувала ВГО Українська бібліотечна 

асоціація, з практичними рекомендаціями для створення в 

Україні бібліотек з низкою інноваційних сервісів та мож-

ливостей (https://decentralization.gov.ua/uploads/ 

library/file/.pdf). Посібник - це дієвий практичний інстру-

мент, який може допомогти трансформувати бібліотеки 

об`єднаних територіальних громад (ОТГ) в центри куль-

тури, освіти й спільнодії, де в мешканців буде можливість 

отримувати потрібні знання, розвивати творчі здібності й 

креативність, розкривати таланти та цікаво й з користю 

проводити вільний час. Сам посібник знаходиться у відк-

ритому доступі в онлайн-бібліотеці порталу "Децентралі-

зація" та на сайті УБА. В ньому зібрана низка практичних 

порад щодо створення та наповнення чотирьох просторів 

інноваційної бібліотеки: навчання, натхнення, зустрічей та 

подій. Всі вони підкріплені прикладами інноваційних 

https://decentralization.gov.ua/library
https://decentralization.gov.ua/library
http://ula.org.ua/259-publikaciyi/vidannya
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проєктів, які сьогодні реалізують бібліотеки в різних куто-

чках України.  

Серед інноваційних форм обслуговування, яку ба-

жано запроваджувати в практику роботи, є прес-кліпінг. 

Прес-кліпінг, або моніторинг преси, подає повнотекстову 

тематичну добірку матеріалів, виявлених із періодичних 

видань. Різновидом такої продукції мають стати персона-

льні електронні газети, що містять інформацію, яка відби-

рається в реальному часі із багатьох джерел за певною 

ознакою і надається користувачеві в електронному ви-

гляді. Базою для здійснення прес кліпінга виступають ін-

тернет-ресурси, електронні архіви періодичних видань, а 

також спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє 

проводити швидкий пошук відповідно до запитів користу-

вачів. Наприклад, прес-кліпінг: «Періодика- вікно в світ 

екологічної проблеми», «Поширення ГМО в Україні, нас-

лідки для довкілля та людини», така інформація операти-

вна, береться з першоджерел та викликає зацікавленість у 

користувачів. 

Важливим напрямком екологічно – просвітницької ді-

яльності є створення в бібліотеках центру екологічного 

краєзнавства: «Край і екологія». Діяльність центру має 

бути спрямована на більш поглиблене вивчення екологіч-

них станів, факторів та характеристик регіону, налаго-

дження тісної співпраці з урядовими та неурядовими орга-

нізаціями, екологами, фахівцями природоохоронних уста-

нов.  

У роботі центру екологічного краєзнавства викорис-

товуються різноманітні форми роботи, а саме: 
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- проведення семінарів, конференцій, круглих столів, 

днів інформації, конкурсів, акцій тощо; 

- участь у природоохоронних проєктах; 

- екотуризм, створення віртуальних еко - маршрутів. 

Цікавими для користувачів стануть такі бібліотечні 

заходи:  

- еко-лото «Дивосвіт рідної природи»; 

-  екологічна бесіда-кросворд «Незвичайні пригоди 

чарівниці природи»;  

- дискусія «Що ми охороняємо – природу чи власне 

життя?»; 

-  еко-бумеранг «Що буде, якщо?…»; 

-  літературні конкурси «Еко-журналіст» (на кращий 

твір екологічної тематики – есе, замальовку, нарис, 

репортаж);  

- літературна експедиція «Природа нам сигналить 

SOS»;  

- природнича вікторина «Доля рідної природи – у 

моїх руках»;  

- години екологічних роздумів «Нам з цією землею 

жити разом судилось»; 

-  огляд літератури «Степова аптека» – про лікарські 

рослини рідного краю; 

-  бібліотечні замальовки «Поезія рідної природи», 

«Дивосвіт домашнього довкілля» (цикл ілюстрова-

них бібліографічних оглядів); 

- експрес-бюлетень «Екологічний барометр гро-

мади». Ці та інші заходи ви можете приурочити до 

екологічної акції. 



8 
 

Під час проведення заходів доцільно використовувати 

мультимедійні технології, виступи супроводжувати де-

монстрацією слайдів, відеофільмів, що сприяють кращому 

засвоєнню інформації.  

Важливим напрямком екологічної культури є еко-

краєзнавство, куди включений і еко-туризм. Це нове ба-

чення традиційних для бібліотекарів краєзнавчих проблем 

під кутом зору екології, та їх ув’язку з екологічною ситуа-

цією в конкретній місцевості. Передусім, це явний поворот 

до читача, до його інтересів, долучення до соціально зна-

чимих справ по охороні рідної природи. 

Роботу книгозбірень необхідно активно висвітлю-

вати на власних сайтах, блогах, в соціальних мережах, а 

також на сайтах громади, районних та міських державних 

адміністрацій . На сторінках місцевої періодики та радіо 

може вести свою рубрику, де щомісячно інформувати жи-

телів про екологічні проблеми регіону та шляхи їх вирі-

шення.  

Участь у науково-практичних конференціях, семіна-

рах, присвячених розв’язанню екологічних проблем, впли-

ває на підвищення екологічної культури і самих бібліотеч-

них працівників. 

Такий широкий спектр можливостей здійснення еко-

логічно краєзнавчої діяльності дозволяє залучати користу-

вачів різних вікових груп з найрізноманітнішими вподо-

баннями, що сприяє створенню позитивного іміджу біблі-

отечного закладу в громаді. 

Бібліотечні заклади мають стати необхідною ланкою 

в системі безперервної екологічної освіти, безпосередніми 
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активними учасниками у формуванні активної життєвої 

позиції громади у сфері поліпшення екологічної ситуації 

та охорони природного середовища і довкілля. Для того, 

щоб організувати цю роботу ефективно, бібліотечним за-

кладам необхідно: вивчати інформаційні потреби користу-

вачів з екологічної тематики, формувати інформаційні ре-

сурси з екології та суміжних наук, організовувати обслуго-

вування запитів користувачів на основі сучасних інформа-

ційних технологій, формувати нові форми співробітництва 

з державними і громадськими організаціями, що працю-

ють у галузі екології.  

В Україні сьогодні зростає суспільний інтерес до істо-

рії українського народу і численних етносів, які мешкають 

на її території. У загальному руслі розвитку поліетнічної 

культури народу України важливо поповнювати знання з 

історії й етнографії усіх, у тому числі й нечисленних наро-

дів, відновлювати їхню етнічну історію, етапи заселення 

України.  

Наша країна багатонаціональна, і хоча переважають 

українці, вона стала другою батьківщиною для росіян, бі-

лорусів, поляків, азербайджанців, євреїв, циган, молдаван..  

Популяризація національних культур через мережу 

бібліотек є пріоритетним напрямом у реалізації українсь-

кої державної Етнополітики. 

Бібліотекам належить вагоме місце у формуванні об'-

єднуючого духу громадян різних етнічних груп. Ознайом-

ленню користувачів з культурою, традиціями національ-

них меншин, що проживають на території кожного регі-

ону, та формуванню дружніх взаємовідносин між предста-
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вниками різних національностей сприяють фольклорні на-

ціональні свята, Свята національної кухні, Дні національ-

ної книги, Дні дружби, Дні єврейської культури, польської, 

білоруської, молдовської, азербайджанської, Свята націо-

нального костюма, фестивалі фольклору. 

 Бібліотечне обслуговування етнічних громад необхі-

дно проводити у співпраці з усіма установами, зацікавле-

ними у розвитку діалогу національних культур. Прикла-

дом такої співпраці можуть служити зустрічі з відомими 

людьми з числа меншин, інформаційні програми, театра-

льні постановки, релігійні свята, зустрічі з видатними 

людьми, дні дружби - „Вчимося жити разом". 

Орієнтирами у популяризації духовності, творенні на-

ціональних культурних цінностей, гідних нашій сучасно-

сті, можна назвати культурно-мистецькі заходи, що відбу-

ваються у самій бібліотеці, Будинку культури, школі мис-

тецтв за участю представників етнічних громад, вокальних 

самодіяльних колективів, вокально-хореографічних коле-

ктивів. Наприклад: літературно-музичне свято „Співоча 

родина" за участю вокальних колективів; національне 

свято „...І живемо ми серце до серця - діти будинку од-

ного".  

Познайомити користувачів з історією, звичаями, об-

рядовістю, літературною спадщиною народів-сусідів до-

поможуть: етнокалейдоскоп «Паралелі духовних куль-

тур»; фольклорама «Шануй і знай сусідський звичай», ве-

чір народної єдності «Національні обереги», свято єднання 

«В океані рідного народу відкривай духовні острови», 

свято національної культури «Національні ігри та роз-

ваги».  
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Етнографічне краєзнавство може бути представлено 

оформленям у бібліотеці етнічного простору, де має де-

монструватися література про свята українського народу, 

місцеві звичаї, експонуватися атрибутика різних свят –ви-

шивки, писанки та ін.  

Цікавими для користувачів стануть конкурси серед 

місцевих умільців, виставки їхньої творчості, уроки народ-

них ремесел, майстр - класи тощо. 

З метою розвитку та збереження національно-культу-

рної спадщини представників різних національностей, на 

базі бібліотек бажано створити клуби та об'єднання за ін-

тересами в тісній співпраці з етнічними громадами, які 

проживають на території регіону. Діяльність клубу перед-

бачає проведення різних конкурсів, подорожей, вікторин, 

свят, ділових ігор, інтерактивного спілкування, що допо-

магає дізнатись більше про життя, культурне надбання, 

традиції та звичаї народів різних національностей, що про-

живають на території громади.  

У програму засідань клубу доцільно долучити крає-

знавчі мандрівки, свято «Єврейські традиції», діалог «Ко-

льори національних мистецтв», вечір Сімейного чаю-

вання «Людське щастя від роду до роду», фольклорне на-

ціональне свято «Стою серед усіх, калинових родичів 

моїх». 

Тісна співпраця бібліотек з етнічними громадами, 

людьми різних національностей приносить плоди єднання 

всіх етнічних груп, які проживають у громаді, сприяє то-

лерантності у ставленні один до одного представників різ-

них національностей, примноженню скарбів духовності 

народів, збереження культур та традицій етнічних груп. 
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